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Tecnologia, beleza, dinheiro, poder:

somos imortais!



Você já pensou na sua morte hoje?



A doença nos coloca diante do sofrimento 

humano...



Adoecer

 O adoecer acontece 

como evento que coloca 

o ser humano diante da 

sua precariedade, e que 

lhe indaga sobre o 

sentido que outorga à 

sua existência.

Safra, Gilberto. Oncologia e Espiritualidade. 2018



O adoecimento pode levar à desintegração do ser



Como cuidamos das pessoas que adoecem?



São Camilo de Lellis. Pierre Hubert Sulbeyras.

Cuidar do outro é buscar restaurá-lo como um todo 



Adoecemos sempre como 
pessoas...





Espiritualidade -> Spiritus -> Vento Suave



“A espiritualidade distingue-se de outras coisas 

como humanismo, valores, moral e saúde mental, 

por sua conexão com o que é sagrado, o 

transcendente.”

Harold Koenig

H. G. Koenig, D. E. King, and V. B. Carson, Handbook of Religion and Health, Oxford University Press, New York, NY, USA, 2nd edition, 2012

O conceito de espiritualidade



Religião Espiritualidade



Espiritualidade Religião
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 O sofrimento frequentemente é 

acompanhamento de distúrbios da 

espiritualidade.

 O adoecimento e a perspectiva da 

morte colocam em cheque valores 

fundamentais de sentido e 

significado da própria vida. 

Doença e 

espiritualidade

Ferrell, B, Suffering. Oxford Textbook of Spirituality in Healthcare 

Fonte: Google images



Quais os diagnósticos em espiritualidade?



Diagnóstico Característica Chave Exemplos

Culpa / vergonha Sentimento de que tenha feito algo errado ou ruim. 

Ou que seja má ou errada.

“Não mereço morrer sem

dor”.

Reconciliação Necessidade do perdão, reconciliação consigo

mesmo ou com outros

“Preciso do perdão pelo que

fiz”.

“Gostaria que minha esposa

me perdoasse”.

Isolamento Da comunidade religiosa ou de outros. “Desde que me mudei para o 

Hospice, não pude ir mais à

Igreja”.

Religiosos

específicos

Rituais necessários. Incapacidade de exercer

práticas religiosas rotineiras.

“Não posso mais rezar”.

Luta religiosa / 

espiritual

Perda da fé ou do significado. Crenças religiosas ou

espirituais

“E se tudo que sempre

acreditei não é verdade?”

Diagnóstico Espiritual

Pulchaski, C. Oxford Text Book



Diagnóstico Espiritual

Pulchaski, C. Oxford Text Book

Diagnóstico Característica Chave Exemplos

Conflito ou

questionamento das 

crenças

Conflitos internos e questões

relacionadas a creças ou fé. Entre 

crenças e tratamentos. Questionamentos

sobre moral e ética do regime 

terapêutico. Preocupações de vida / 

morte e/ou com o sistema de crenças.

“Não estou certo se Deus está

realmente comigo”.

Desespero ou

desesperança

Desesperança em relação à saúde futura, 

desespero, perda da esperança nos

valores da vida

“A vida está sendo interrompida

precocemente”

“Nada restou para minha vida”

Perda / Luto O Luto é um sentimento ou processo

associado com a perda de uma pessoa ou

da saúde

“Sinto muita falta dela”. 

“Gostaria de poder correr 

novamente”.



Diagnóstico Característica Chave Exemplos

Existencial Falta de sentido / questionar a própria

existência/ Preocupações com pós-morte / 

Significado e sofrimento / Procura por

assitência espiritual

“Minha vida não tem sentido”

“Sinto-me inútill”

Abandono por Deus 

e por outros

Falta de amor / Solidão / Não ser lembrado / 

Falta de sentimento de afinidade

“Deus me abandonou”

Raiva de Deus e dos 

Outros

Raiva relacionada à religião e seus

representantes

“Como Deus pode levar minha

filha. Isso não é justo”.

Preocupações em

sua relação com o 

sagrado

Proximidade com Deus, relacionamento

aprofundado

“Gostaria de ter uma relação

mais próxima com Deus”

Diagnóstico Espiritual

Pulchaski, C. Oxford Text Book



Frankl, Vitor Emil. Em busca do Sentido. Vozes, São Paulo

Fonte: BBC fotos

A importância da Espiritualidade

“A vida não se torna 

insuportável pelas 

circunstâncias mas 

pela falta de sentido e 

de propósito.”

Victor Frankl



A importância da Espiritualidade

• Doença

Sofrimento

• Sentido

Espiritualidade

• Significação

Superação

Frankl, Vitor Emil. Em busca do Sentido. Vozes, São Paulo



Quais os benefícios da espiritualidade para saúde? 



Benefícios da 

abordagem da 

espiritualidade

 Hábitos mais saudáveis.

 Melhor coping.

 Menos suicídio e depressão.

Am J Public Health 1997; 87 (6): 957-961

South Med J 2004; 97 (12): 1223-30

ISRN Psychiatry 2012; 2012: 278730



Benefícios da 

abordagem da 

espiritualidade

 Menos doença cardiovascular.

 Benefício cognitivo na 

demência.

 Bem-estar em pacientes 

dialíticos.

Health Psychol 2016, 35 (3): 203

Neurology 2007; 68 (18): 1509

J Pain Symptom Manage 2013; 45 (2): 170



Como cuidar da Espiritualidade na Saúde?



Escuta ativa e empática



Anamnese espiritual dirigida



Instrumentos de anamnese

FICA

HOPE

SPIRIT



Valorização das práticas em espiritualidade/religião



Oração

 Contato entre o “eu” e o “Sagrado”. 

 Fortalece o senso de transcendência.

 Gestos, palavras, pensamentos. 

 “Coping” religioso.  

 Pessoal ou coletiva.



Meditação

 Autoconhecimento.

 Redução do estresse.

 Paz interior.

 Paciência.



Contemplação

 Colocar-se em silencia diante do mistério da existência.



Música

 Sacra ou leiga, a música pode levar a 

estado de êxtase e de transcendência.

 Pode estar presente em rituais ou 

atividades religiosas. 

 Não necessariamente ligada à adoração.



Arte

 Manifestações artísticas diversas podem ser alimento e 

demonstração da espiritualidade. 




